Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 122
Datum konání RMP: 30. 4. 2014

Označení návrhu usnesení: PROP/1
č. 471

I.

Bere na vědomí

protokoly o průběhu městské soutěže konané dne 9. 4. 2014 obálkovou metodou pro neurčitý
okruh zájemců.
II.

Souhlas í

s uzavřením kupních smluv s výherci městské soutěže konané dne 9. 4. 2014 na prodej
volných bytových jednotek, a to:
a) Sokolovská č.or. 86 – byt č. 1109/18 o velikosti 4+1, kvalita standardní – v domě, který
je tvořen č.p. 1109, č.p. 1110, v Plzni, Sokolovská č.or. 86, č.or. 88, s pozemky
parc.č. 3239, parc.č. 3240, vše evidováno v katastrálním území Bolevec, s p. Jaroslavem
Mrvkou, r.č. 820221/XXXX, bytem v Praze, Kocianova č.or. 1587/6.
Nabízená částka: 20 725,- Kč/m2 – výměra 75,64 m2 – tj. celkem 1 567 639,- Kč.
K ceně za bytovou jednotku se připočte částka ve výši 1 513,- Kč jako cena za adekvátní
podíl na pozemcích parc.č. 3239, parc.č. 3240, katastrální území Bolevec.
b) Úslavská č.or. 40 – byt č. 859/1 o velikosti 1+0, kvalita standardní – v domě, který
je tvořen č.p. 859, v Plzni, Úslavská č.or. 40, s pozemky parc.č. 1491, parc.č. 1490, vše
evidováno v katastrálním území Plzeň, s paní Evou Fořtovou, r.č. 905321/XXXX, bytem
v Praze, Ke Strašnické č.or. 1797/4.
Nabízená částka: 16 931,- Kč/m2 – výměra 28 m2 – tj. celkem 474 068,- Kč.
K ceně za bytovou jednotku se připočte částka ve výši 6 305,- Kč jako cena za adekvátní
podíl na pozemcích parc.č. 1491, parc.č. 1490, katastrální území Plzeň.
III.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit uzavření kupních smluv dle bodu II. tohoto usnesení.
IV.

Ukládá

tajemnici MMP
předložit přijaté usnesení k projednání ZMP.
Termín: 12. 6. 2014

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: Mgr. Kylarová

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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